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 Leven is leren : 
steeds weer 
opnieuw ontdekken 
waar het om gaat, 
waar het op staat. 
En leren is leven: 
dicht op je huid, 
van kop tot teen, 
tot wereldwijd. 
 
Leven en leren: 
je houdt ze niet uit elkaar, 
als leven echt leren wordt 
en leren vol leven mag zijn. 

25 juni 2020 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wat waren ze dit jaar extra gevuld, die laatste weken tussen einde schooljaar en begin 
vakantie. Na een vreemde lockdownperiode volgde een nieuwe heropstart om dan enkele 
weken later weer te moeten afsluiten voor onze grote vakantie.  We wensen jullie alvast een 
rustgevende vakantie toe, ook al is het misschien ‘verlof in eigen hof’. 
 
Vanaf begin volgend schooljaar wordt de organisatie en taakverdeling binnen onze 
kleuterschool gewijzigd. We houden daarbij rekening met de beschikbare lestijden, een 
aantal wettelijke bepalingen en de zorgvragen van de kinderen. 
 
Volgende taakverdeling werd uitgewerkt: 
De uitgewerkte taakverdeling is nog "onder enig voorbehoud". 

 
2,5- en 3-jarigen °2017 en °2018 juf Caroline (Nemsdael) 

juf Karlien (Lornoy) op dinsdag 

2,5- en 3-jarigen °2017 en °2018 juf Laura (Godschalk) 

4-jarigen °2016 juf Caroline (Driesen) 
juf Nancy (Torremans) op woensdag 

4-jarigen °2016 juf Nicole (Verbeek) 
juf Charlien (Deckx) op maandag 

5-jarigen °2015 juf Dorien (Geerts) 
juf Charlien op dinsdag 

5-jarigen °2015 juf Els (Braspenning) (duobaan) 
juf Charlien  

Zorg  
*SES-beleid 

 juf Karlien (Lornoy) 

Zorgcoördinator KS + LS  juf Maartje (van Tilborg) 

Bewegingsopvoeding  juf Annelies (Van der Flaas) 
meester Arne (Van de Pol) 

Kinderzorg  juf Lut (Michiels) 
juf Anja (Van Dijck) 
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*De overheid kent de school extra lestijden toe om een 'gelijke onderwijs kansen' beleid uit 
te werken (de SES-lestijden).  De SES-lestijden zijn lestijden die toegekend worden op basis 
van de Socio-Economische Status van onze leerlingen. 
 
Juf Ilse (Peeraer) neemt volgend schooljaar leerjaar 1A onder haar hoede. Zij laat zich op 
vrijdag in haar klas vervangen door juf Nancy (Torremans). Juf Liesbeth (Swaenen) neemt 
de zorg voor de kinderen van leerjaar 1B op zich.  
 
Wat hebben de toekomstige eersteklassers nodig? 
Een stevige boekentas waarin een A4 kaft gemakkelijk kan en verder … eigenlijk niets. 
Al het andere nodige materiaal is immers aanwezig in de klas.   
 
Op dinsdag 18 augustus melden we u per mail bij welke juf uw kind op 1 september zal 
starten en bij welke vriendjes hij of zij in de klas zal zitten. Tevens bezorgen wij u dan de 
volledige schoolorganisatie en taakverdeling voor het nieuwe schooljaar. 
 
Voor we de deur van de school weer dichttrekken wil ik jullie bedanken.  
Bedankt ouder(s)/verzorger(s)... voor het toevertrouwen van jullie kinderen aan onze 
school. 
Bedankt leerlingen... voor het samenleven, samen leren. 
 
Dag in, dag uit, trachten we een zorgzame, fijne school te zijn. 
We trachten een plek te zijn vol van menselijkheid waar kwaliteitsvol onderwijs gegeven 
wordt. 
 
Maar nu… 
eerst de grote vakantie… 
Geniet er van!!! 
We zien jullie heel graag terug in september! 
Tot dinsdag 1 september 2020! 
 
Vriendelijke groeten, 
Wim Van den Heuvel 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 27 augustus 2020 van 18 u. tot 19 u. 
 

‘de Vlinder’ opent de deuren voor een KIJKUUR! 
We nodigen alle ouder(s)/verzorger(s) uit om samen met hun kind alvast een kijkje 

te komen nemen in zijn of haar nieuwe klas. 
Welkom! 

 


